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duben - červen 2021

Po roce ve znamení pandemie covid-19 se díky výraznému zlepšení epidemické situace u nás i ve světě
mohl program MEDEVAC, alespoň částečně, vrátit ke své hlavní aktivitě – vysílání lékařských týmů do
zahraničí. Během uplynulých měsíců se tak podařilo realizovat lékařské mise v Ghaně a v Libanonu,
školící misi v Regionu Iráckého Kurdistánu a rekognoskaci v Gruzii; mimoto jsme měli možnost
přivítat v České republice stážistku z Ghany a v květnu byla také ukončena II. fáze evakuace
běloruských občanů (zdravotníků) do České republiky. I přes četné úspěchy jsme se zcela nevyhnuli
všem komplikacím, aktivity v Jordánsku, Maroku a na Ukrajině tak musely být odloženy, ať už kvůli
restrikcím na straně partnerských zemí, tak kvůli nepříznivé situaci v českých nemocnicích. Jako
částečnou náhradu zrušených aktivit na Ukrajině jsme uspořádali online seminář s ukrajinskými
partnery na téma rehabilitace covidových pacientů. Z programů MEDEVAC a Pomoc na místě byly též
uděleny peněžní dary do Burkiny Faso, Bosny a Hercegoviny, Jordánska a Nigeru.

EVAKUACE
Bělorusko
Na konci května byla ukončena II. fáze programu MEDEVAC Bělorusko zaměřená na evakuaci
pronásledovaných běloruských lékařů, zdravotních sester a jejich rodinných příslušníků. Evakuace byly
realizovány na základě usnesení vlády č. 95 ze dne 1. února 2021. V rámci této fáze bylo do ČR přijato
celkem 29 Bělorusů (16 zdravotníků a 13 rodinných příslušníků). Všem evakuovaným osobám byla
poskytnuta podpora jejich pracovního zapojení do českého zdravotnického systému, stejně jako
krátkodobá podpora po jejich příjezdu do ČR – zajištění cesty do ČR, ubytování, základní materiální
podpora, úvodní kurzy českého jazyka a podpora v procesu uznání jejich odborného vzdělání. Všichni
zdravotníci našli již v českém zdravotnictví své uplatnění.
ŠKOLENÍ A STÁŽE
Ghana
20. 4. – 8. 5. 2021
Na přelomu dubna a května navštívila Českou republiku primářka gynekologicko-porodnického
oddělení partnerské nemocnice programu MEDEVAC v Ghaně, Tamale Teaching Hospital. Během
dvoutýdenní stáže Dr. Ana Maria Simono Charadan navštívila Fakultní nemocnici Bulovka a Fakultní
nemocnici Brno, kde měla možnost seznámit se s celým chodem a organizací českých nemocnic a
gynekologicko-porodnické kliniky, vidět různorodé operace přímo na sále i ambulanci a diagnostiku
pacientek. Stáž pomůže nejen dlouhodobě zvýšit kvalitu péče v tamalské nemocnici, která je spádovou
nemocnicí pro celý region severní Ghany, ale zejména posílit vzájemné vztahy a spolupráci mezi oběma
zeměmi.

Irák
22. – 27. 5. 2021
Na konci května se MUDr. Petr Smejkal, hlavní epidemiolog z Institutu klinické a experimentální medicíny
(IKEM), zúčastnil v rámci programu MEDEVAC školící mise v regionu Iráckého Kurdistánu. Ve městech
Erbíl a Sulejmánie přednesl 3 semináře na téma pandemie způsobené
onemocněním covid-19 a jeden seminář věnovaný tématu infekce v
nemocnicích, které byly určené jednak pro lékařské odborníky a
akademiky, jednak i pro místní úředníky aktivní v mezioborové koordinaci
epidemických opatření. Během tří dnů se série seminářů zúčastnilo celkem
239 osob.
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Ukrajina
26. 5. 2021
VE spolupráci s I. rehabilitační klinikou Všeobecné fakultní nemocnice se
v Praze uskutečnilo pod taktovkou programu MEDEVAC online školení.
Obsahem byly celkem 3 přednášky zaměřené na fyzioterapii u pacientů
s těžkým průběhem onemocnění covid-19, rehabilitace pacientů s postakutním onemocněním covid-19 a ošetření měkkých tkání u pacientů
s prodělaným onemocněním covid-19. Semináře se zúčastnili zástupci
z partnerské Kyjevské oblastní nemocnice a univerzit v Kyjevě, Lutsku, Lvově a
Ternopilu.
MISE
Gruzie

16. – 20. 5. 2021
V termínu od 16. do 20. května se uskutečnila rekognoskační mise do Gruzie. Prof. MUDr. Michal Zikán,
Ph.D. z Fakultní nemocnice Bulovka a prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. z Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze se během tří dnů setkali se zástupci gruzínských institucí a lékařskými protějšky v Tbilisi, Zugdidi
a Batumi. V Gruzii chce program MEDEVAC zacílit své aktivity na školení místního zdravotnického
personálu v oblasti gynekologie, onkogynekologie, porodnictví a screeningu onkogynekologických
onemocnění, a to se zaměřením na státní zdravotnická zařízení. Aktivity programu budou zároveň
navazovat na činnost MZV/ČRA a společně tak pomohou dlouhodobě posílit oblast zdravotnictví
v zemi.

Ghana

14. – 24. 6. 2021
V druhé polovině června se v Ghaně uskutečnila poslední mise prvního pololetí 2021. Lékařský tým
z FN Bulovka ve složení dvou chirurgů/gynekologů (prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., MUDr. Olga
Dubová), anestezioložky (MUDr. Barbora Jagerská) a instrumentářky
(Radka Lužáková) navázal na první misi v prosinci 2019 a opět navštívil
Tamale Teaching Hospital, která je spádovou nemocnicí pro celý region
severní Ghany. Během pěti pracovních dní bylo odoperováno
neuvěřitelný počet 50 pacientek, z nichž většina měla nádorová
onemocnění v pokročilém stádiu. Mise měla navíc velmi významný
edukační prvek, a to nejen pro samotné lékaře, ale i pro anesteziologické
asistenty a instrumentáře, kteří se na těchto velmi náročných případech
měli možnost mnohému naučit.
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Na krátkou rekognoskační návštěvu přicestoval také doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., přednosta
gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno, jehož tým bude v Ghaně operovat v druhé polovině roku. V
plánu je zahrnout kromě samotných operací i školení, tentokrát v oblasti diagnostiky pacientek.
Libanon

30. 5. – 12. 6. 2021
Po delší pauze způsobené epidemií covid-19 i nepříznivými bezpečnostními podmínkami byla v první
polovině června realizována oftalmologická mise v Bejrútu. Libanon, který na svém území hostí přes
1,5 milionu uprchlíků, se potýká s rozsáhlou ekonomickou, politickou i společenskou krizí. To se
samozřejmě projevuje i ve zdravotnictví, které trpí akutním nedostatkem léčiv a spotřebního
materiálu. Během 10 operačních dnů dvoučlenný tým - MUDr. Petr Sklenka a instrumentářka Renata
Altmannová - z Všeobecné fakultní nemocnice provedl celkem 97 operací šedého zákalu. Oproti první
misi na jaře 2019, kdy drtivou většinu pacientů představovali syrští uprchlíci, v letošním roce většinu
našich pacientů tvořili samotní Libanonci, kteří si kvůli špatné ekonomické situaci zdravotní péči už
nemohou dovolit.

PODPOŘENÉ ZDRAVOTNÍ PROJEKTY
Burkina Faso

Program MEDEVAC podpoří navazující projekt organizace Světlo pro svět
zaměřený na poskytování oftalmologické péče v regionu Hauts-Bassins v Burkině
Faso, a to částkou 5 mil. Kč. Peněžní dar byl schválen usnesením vlády č. 556 dne
21. června 2021. Kromě samotné zdravotní péče budou z projektu zajištěny i
zdravotní přístroje, materiální vybavení a školení pro zdravotníky z nemocnice
Centre Hospitalier Universitaire de Souro Sanou se spádovou oblastí téměř
6 milionů osob, a to i z okolních států.

Program Pomoc na místě podpoří tři projekty v celkové hodnotě 70 mil. Kč, a to na základě usnesení
vlády č. 557 ze dne 21. června 2021. Peněžní dar IOM v oblasti podpory dobrovolných návratů a sběru
dat navazuje na letošní humanitární dar udělený v únoru na zajištění základních potřeb a přispěje
k podpoře trvalých řešení pro uprchlíky a migranty v Bosně a Hercegovině. Projekt UNHCR
v Jordánsku má za cíl podpořit rozvoj a podnikání syrských uprchlíků, zejména žen; cílovou skupinu
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tvoří více než 600 osob a aktivity zahrnují školení v oborech kadeřnictví, krejčovství, přípravě pokrmů a
další. Peněžní dar EUCAP Sahel Niger podpoří zřízení mobilních jednotek k ochraně jižní hranice
Nigeru, jedné z hlavních tranzitních zemí pro migranty směřující do Evropy; projekt zajistí infrastrukturu
pro nigerskou policii, technické vybavení a výcvik. Projekt je spolufinancován ČR a Německem.

Co plánujeme v nadcházejícím období?
V příštích měsících se můžete těšit na výroční zprávy programů MEDEVAC a Pomoc na místě za rok 2020.
Čeká nás také plánování misí a školení na druhou polovinu roku a hned v září by se měly uskutečnit dvě
lékařské mise v Jordánsku.

Závěrem
Srdečně děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci aktivit programu MEDEVAC a zasloužili se o jejich
úspěch: zastupitelským úřadům, nemocnicím, partnerským organizacím a zapojeným resortům. Přejeme
Vám zasloužený odpočinek v letních měsících, mnoho zážitků s Vašimi blízkými a doufejme, že se
budeme i v druhé polovině roku moci setkávat a společně realizovat další aktivity.

medevac@mvcr.cz

medevac.czech

medevacczech.com

medevac_czech
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